
          
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/Verzorgers, 

 

We zijn op weg naar Pasen. Dat zie en hoor je overal in de school. In iedere groep 

staat een viertafel waar elke week een symbool wat te maken heeft met de 

Bijbelverhalen bij komt. Deze week was dat een haantje. Dit verwijst naar het 

Bijbelverhaal van Petrus die zegt dat hij de Here Jezus niet kent. In de 

bovenbouwgroepen bijvoorbeeld proberen we de verhalen uit de bijbel naar onze 

tijd te vertalen. Durven wij achter onze keus te blijven staan? Of is dat onder 

groepsdruk moeilijk? Het zijn mooie en waardevolle gesprekken. Ook leren de 

kinderen mooie liederen rondom dit feest. De voorbereidingen voor de 

paasvieringen zijn in volle gang. De paasviering vieren we altijd in de eigen groep.  

 

Vorige week vrijdag hebben we als team een studiedag gehad. Op deze dag hebben 

we gekeken naar de opbrengsten van de citotoetsen van het lezen. Met elkaar 

hebben we deze gegevens geanalyseerd en daaruit onze plannen wat betreft het 

leesonderwijs voor de komende periode gemaakt. Om het lezen en het begrijpend 

lezen naar een hoger niveau te trekken hebben we ook u hulp nodig. We merken dat 

het hardop lezen voor kinderen steeds lastiger wordt. Daar zou u met uw kind mee 

kunnen oefenen. Laat uw kind elke dag 10 minuten hardop voorlezen. Dat kan zijn 

uit een boek, een leuk artikel van de site van het jeugdjournaal of een stukje uit de 

krant. De woordenschat van kinderen wordt op deze manier ook nog eens 

uitgebreid. Helpt u mee? 

 

Zo zijn we als school steeds in beweging om ons onderwijs te verbeteren. Een goede 

samenwerking met u als ouders is daarin van groot belang. Zijn er dus zaken die u 

als ouders eens wilt bespreken of heeft u een goed idee en wilt u daar eens over 

sparren loopt u dan gerust eens binnen of mail om een afspraak te maken. U bent 

van harte welkom! 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team, 

Ineke Hendriksen-Dijkstra 

Waarnemend directeur 

 

Nr. 10 – 24 maart 2023 
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Je talent is wie je bent! 

Personeel 

 

Op deze manier wil ik me graag aan u voorstellen!  

Ik ben Eline Kok, woon in Putten en ben 22 jaar oud. In mijn vrije 

tijd vind ik het leuk om te wandelen en bij te kletsen met vrienden. 

Ik heb er ontzettend veel zin in om de kinderen nieuwe kennis en 

vaardigheden bij te brengen en ik kijk uit naar een fijne tijd op de 

Van den Bergh! 

 

 

Geboortebericht 

Op maandag 20 maart is Xavi geboren. Xavi is de zoon van juf Lisanne en haar man 

Gert-Jan. Wij willen het gezin van harte feliciteren met de geboorte van Xavi. We 

wensen hen veel geluk met z'n vijven! Wilt u juf Lisanne een kaartje sturen geeft u 

deze dan even mee aan uw kind dan zorgen wij dat zij deze ontvangt. 

 
 

 
Notulen leerlingenraad 24 maart 2023 
Aanwezig: Jip, Daniek, Koen en Lin en juf Ineke 

 

We bespreken de actiepunten van de vorige vergadering. Op de vraag of er 

kunstgras kan komen op het voetbalveld wordt door juf Ineke geantwoord dat dat 

fijn zou zijn maar dat dat best veel geld kost. Jip stelt voor om aan zijn vader die 

hovenier is te vragen wat het zou kosten als we dat zouden aanleggen. Wie weet 

kunnen we sponsors vinden of een actie beginnen. Dit actiepunt laten we 

terugkomen de volgende keer. 

Een huisdier in de klas gaat helaas niet lukken i.v.m. allergieën van kinderen. Ook is 

het lastig om de dieren in de vakantie te verzorgen.  
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Je talent is wie je bent! 

WC verfrissers in de vorm van spuitbussen mag niet. Dat is gevaarlijk. Misschien kan 

er een andere vorm van luchtverfrissers komen. Daar gaat de leerlingenraad 

achteraan. 

Er was een vraag naar een glijbaan op het plein. Die is er eigenlijk al aan het nieuwe 

klimrek. Misschien weten kinderen niet dat die twee buizen een glijbaan zijn. De 

leden van de leerlingenraad gaan dit terugkoppelen en eventueel laten zien aan de 

kinderen hoe deze glijbaan werkt. 

Er zal door groep 8 geen snoep worden gestrooid aan het eind van het schooljaar. Er 

is door de leerlingenraad wel een heel leuk alternatief bedacht. Zij komen hier nog 

op terug. 

Er was een vraag over de klassen rond gaan bij een verjaardag. De leerlingenraad 

vindt dat dit zo moet blijven: je trakteert in de ob, mb of bb, dus de bouw waar je zelf 

zit. Anders kost het veel tijd en mis je soms instructie van een belangrijke les. 

 

Nieuwe acties: 

De kinderen van de leerlingenraad moeten ook bekend worden in de onderbouw. Zij 

gaan een moment prikken wanneer zij met z’n vieren deze groepen gaan bezoeken. 

Ook zullen zij een keer een pauze plannen dat ze samen met de groepen 1,2,3,4 en 5 

buitenspelen. De leerlingenraad gaat een plan bedenken hoe ze meer zichtbaar 

kunnen worden voor de hele school. Dit is een actiepunt op korte termijn. 

Het was een goede vergadering. De volgende vergadering is op 12 mei 2023 om 

11.15. Mochten er tussendoor belangrijke zaken zijn dan kan de leerlingenraad een 

extra vergadering inplannen. 

 

Schoolbreed thema 
 

Heeft u de datum 13 april goed in uw agenda genoteerd? Kijkmoment in de groepen  

voor alle belangstellenden van 16.00 - 17.30 uur. 

 

Kind op Maandag 

 

27 t/m 31 maart: Stopt het hier?  

Het verhaal van Pasen gaat verder. Het mooie aan het verhaal is dat het 

niet verdrietig eindigt, maar met een nieuw begin. Deze week is er ook 

aandacht voor verdrietige dingen die kinderen zelf meemaken of die in de 

wereld van vandaag gebeuren.  
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Je talent is wie je bent! 

3 t/m 7 april: Een nieuwe dag  
Ook al voelt het soms zo donker, er is altijd weer een nieuwe 

dag. De nieuwe dag van deze week is paasmorgen, als Maria en 

de leerlingen ontdekken dat Jezus leeft. 

 

 

11 t/m 14 april: Je bent niet alleen 

Naomi is in een ander land en ze verliest haar man en zoons. Toch 

staat ze er niet alleen voor: Ruth, de vrouw van Moab, gaat met haar 

mee. Met de verhalen ontdekken de kinderen wat het betekent om 

niet alleen te zijn.  

 

 
 

Kalender 

 

 

29 maart Kanjerkijkles; groep 4, 7/8 

31 maart Open inloop; groep 1-2 

4 april MR-vergadering 

5 april Nationale buitenlesdag 

Pluimveemuseum; groep 4 

Werkgroep ouderbetrokkenheid 

6 april Groep 1 t/m 4 vrijdag 

7 april Goede vrijdag 

9 en 10 april Pasen 

12 april Kamp Amersfoort; groep 7 

14 april Berghjournaal 

17 april Muiderslot: groep 5 

Airborne museum; groep 8 

18 april Facultatieve gesprekken 

19 en 20 april IEP-toets; groep 8 

20 april Facultatieve gesprekken 

21 april Koningsspelen 

24 april t/m 5 mei Meivakantie 


